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Introdução 

(Por André Coelho da Silva) 

 

Aprender algo novo cada vez mais parece se distanciar dos objetivos dos 
alunos, diferentemente do que seria esperado, pois aprender é uma atividade 
prazerosa, motivante. 

Certamente isso é, pelo menos em parte, resultado do sistema de ensino que 
vem sendo utilizado nas escolas, onde se valorizam a memorização de 
conhecimentos desconexos e a habilidade de resolver exercícios mnemônicos. 

Tradicionalmente o que vemos nas escolas e, particularmente nas aulas de física, é 
um processo passivo, onde supostamente o professor ensina e o aluno aprende – 
uma transmissão de conhecimento. Apesar disso, diversos estudos têm mostrado a 
ineficiência desse processo. Inclusive, muitas vezes, os professores tendem a 
ensinar da forma como aprenderam por julgarem terem obtido sucesso, porém, 
pode-se especular que, na verdade, esses professores aprenderam não como 
consequência desse ensino, mas apesar dele. [2]  

Não basta que os alunos apenas aceitem as leis da física e saibam aplicá-las 
em exercícios, é necessário que eles pensem sobre o sentido de determinada teoria 
e consequentemente saibam utilizá-la para explicar os fenômenos que presenciam 
no cotidiano, pois o que normalmente vemos é uma concepção que distingue a 
realidade daquilo que é dito pela física. [1] Os alunos costumam apenas copiar 
aquilo que o professor escreve na lousa sem que a informação passe pelo cérebro. 
[2] 

A educação é muito mais do que uma simples transferência de informação, é 
um processo em que desenvolvemos um modelo mental para assimilar essa 
informação. Aprender não é necessariamente uma consequência de ensinar. Assim, 
talvez a principal tarefa de um professor seja ajudar o aluno a aprender, direcionar 
as atividades para que o próprio aluno possa construir ativamente seu 
conhecimento. [2] As aulas oferecidas nas escolas costumam dar respostas à 
perguntas que ninguém fez. Dessa forma, deve-se valorizar muito as dúvidas e 
questionamentos 3 dos alunos, pois mostram seu interesse pelo assunto, sua 
vontade em conhecer a explicação para aquilo que os intriga. 

Além disso, discussões feitas entre os próprios alunos são de extremo valor, 
visto que todos saem ganhando: aqueles que tentam explicar e aqueles que tentam 
compreender. Aliás, a explicação de um colega pode, muitas vezes, ser 
compreendida mais facilmente do que a explicação de um professor, afinal, quanto 



mais se sabe sobre um assunto mais difícil se torna explicá-lo de forma simples pois 
se esquecem as dificuldades conceituais envolvidas (a tendência é acharmos fácil 
aquilo que sabemos e difícil aquilo que não sabemos). [2] Atividades que aliam 
teoria, demonstrações, práticas e conhecimentos de natureza cultural, como as 
desenvolvidas por nós com os alunos que visitaram o Planetário Municipal de 
Campinas, parecem deter a capacidade de redirecioná-los ao caminho da “vontade 
de aprender” – haja visto o interesse demonstrado por eles durante as atividades e, 
consequentemente, parecem propiciar oportunidades para que construam seus 
conhecimentos de forma ativa através da participação. 

 

Atividades Realizadas 

 

No início do curso, o professor Lunazzi nos contou a história da disciplina, 
suas dificuldades e nos mostrou as atividades a serem realizadas. Discutiu também, 
a importância do uso dos softwares livres e nos ensinou algumas noções de 
informática. Fizemos uma prova no mês de março e o conteúdo foi estudar os 
relatórios antigos da disciplina. 

Em relação às apresentações que iríamos fazer no planetário, nós (o grupo) 
fomos avisados da importância destas para com os jovens que iriam participar. Por 
conta disso, prestamos atenção na tonalidade da voz, na postura, na explicação e 
na forma como os jovens recebiam as informações.  

As atividades desenvolvidas com os alunos que visitavam o planetário foram: 
a apresentação de uma palestra intitulada “A Boa Óptica dos Pré-Colombianos”  
criada pelo Professor Lunazzi; a realização de experiências com o uso de uma lente 
preenchida com água que era atravessada por  um laser refletido em um espelho 
que girava devido a um pequeno motor; e a realização de uma atividade prática 
utilizando os espelhos “La Nube”.  

No total foram oito dias desenvolvendo atividades no Planetário, mais 
precisamente nos dias 09, 16, 23 e 30 de abril e 07, 14, 21 e 28 de maio. Nos dias 
02 de abril e 04 de junho não houveram atividades por conta dos feriados. 

 

Descrição das atividades realizadas no Planetário 

 

09/04/2010 – Apresentação do Planetário 

 

No primeiro dia fomos apresentados aos funcionários e conhecemos a infra-
estrutura do local. Vimos todos os materiais disponíveis para a realização de nosso 
trabalho e a sala de nossas apresentações. Nela havia um computador conectado a 
um projetor e uma bancada onde demonstrações podem ser feitas. Um dos 
funcionários do Planetário, o astrônomo João, apresentou à escola visitante uma 
palestra sobre o Sistema Solar. Fomos bem recebidos pelo palestrante que nos 
convidou para assistir a apresentação. Aceitamos o convite, e devido ao tempo, não 
foi possível realizar a nossa apresentação. 



Apesar disso, assistir à palestra foi de grande importância para nossas 
futuras apresentações, pois prestamos atenção na forma como o astrônomo João 
apresentou. 

A fim de complementar as atividades desenvolvidas pela escola em sua visita 

ao Planetário, oferecemos a ela a atividade com os espelhos “La Nube”. 

No total, havia cerca de quarenta alunos da quinta série do ensino 
fundamental, os quais adoraram a atividade por ela possibilitar enganar o cérebro 
criando a sensação de estar com os pés no teto. Até mesmo as professoras que os 
acompanhavam participaram, relatando, também, terem gostado da atividade. 

Ressaltando que todas as medidas de segurança foram tomadas a fim de prevenir 

qualquer acidente. 

 

16/04/2010 - Escola Estadual Professora Conceição Ribeiro. 

 

Como ainda não havíamos tido contato com a palestra que é apresentada 
pelos alunos da disciplina (F709) às escolas visitantes, o funcionário André Millan a 
apresentou. Trata-se de uma apresentação criada pelo Professor Lunazzi cujo título 
é: “A boa óptica dos pré-colombianos” e que visa introduzir aos alunos alguns 
conceitos de óptica (como reflexão, refração, etc). Além disso, ela contém alguns 
slides com imagens 3D, as quais a partir do uso de óculos especiais (disponíveis no 
Planetário) podem ser visualizadas. Ao todo, são em torno de trinta minutos de 
apresentação.  

Algumas dúvidas foram manifestadas pelos alunos durante a exposição da 
palestra, dentre elas: 

 

– Uma foto é uma imagem? 

– Por que o mapa está ao contrário? 

– Por que pintaram as mãos na caverna? 

– Por que a imagem aparece invertida? (pergunta feita quando demonstramos a 

formação da imagem de um dos integrantes do grupo através da lente de água). 

 

O palestrante (André Rolim) as respondeu sempre procurando utilizar uma 

linguagem simples. Finalizada a palestra, nos deslocamos para fora do prédio e 
realizamos a atividade com os espelhos “La Nube”. 

 

23/04/2010 – Gravação da apresentação. 

 

Neste dia o Professor Lunazzi e nossos colegas de turma responsáveis por 

desenvolver os trabalhos da disciplina na Unicamp visitaram o Planetário. 

Primeiro, desenvolvemos com a escola visitante o experimento com os 

espelhos “La Nube”. Enquanto realizávamos essa atividade – a qual foi filmada pelo 



Professor Lunazzi - nossos colegas chegaram. 

Após todos os alunos terem participado, nos dirigimos para a sala de 
apresentações para apresentarmos a palestra sobre óptica. O colega de turma 
André Luiz de Oliveira foi quem apresentou. A palestra também foi filmada 
integralmente pelo professor Lunazzi. 

Muitas dúvidas surgiram por parte dos alunos, dentre elas: 

 

– Por que, no escuro enxergamos em preto e branco? 

– É verdade que o gato enxerga com o bigode? 

– Por que, eu me vejo nos olhos do meu amigo? 

– Como funciona o olho? 

 

Como podemos ver, muitas das questões levantadas estavam mais 

relacionadas à biologia do que à física. Mesmo assim, procuramos, dentro do 

possível, responder à todas. 

 

30/04/2010 - Escola Estadual Professora Conceição Ribeiro 

 

Os alunos que já haviam participado das atividades comentaram suas 
experiências com os alunos que iriam participar dessa vez. 

Primeiro, apresentamos a palestra “A boa óptica dos précolombianos”, desta 
vez ministrada por mim, Cristiano Horta Tanizaka Alvarenga.  

Tudo ocorreu em perfeita harmonia, valendo ressaltar que, nesse caso, os 

alunos já detinham algumas concepções acerca das atividades. Como não poderia 
faltar, algumas dúvidas foram levantadas pelos alunos, dentre elas: 

 

– Por que a sombra muda conforme você mexe a mão? (se referindo à sombra 

formada na parede quando o palestrante Cristiano movia sua mão em relação à luz 

vinda do projetor). 

– Por que não se pode por a mão nos óculos? (se referindo aos óculos 3D) 

– Como estas imagens pulam pra fora quando coloco os óculos? (se referindo aos 

óculos 3D) 

– Por que em Marte não tem vida? 

– Por que a imagem ficou torta neste espelho? (se referindo ao espelho côncavo 

mostrado em um dos slides da apresentação) 

 

Após a palestra, realizamos a atividade com o espelho “La Nube”. Novamente 
os alunos adoraram.  

 



07/05/2010 – Não houve apresentação. 

 

Neste dia fomos impossibilitados de apresentar a palestra devido a uma 
pequena reforma que estava sendo realizada no recinto. Não fomos avisados sobre 
isso. 

Mas a atividade com os espelhos “La Nube” foi desenvolvida normalmente. 
Um dos alunos disse:  

 

“Eu nunca pensei que pudesse andar no teto igual o homem-aranha!”. 

 

O interesse foi tão grande por parte dos alunos e professores que nos 

pediram alguma forma de contato. Então, demos o endereço eletrônico da disciplina 
(www.ifi.unicamp.br/~lunazzi). 

 

14/05/2010 – Não houve apresentação. 

 

Neste dia, devido falta de tempo relatada pela escola, acabamos não 
apresentando nossa palestra sobre óptica. Mas a atividade com os espelhos “La 
Nube” pode ser desenvolvida. Houve muitos relatos de enorme satisfação por parte 
dos alunos e professores. Um deles disse “Olha! Estou andando nas nuvens!”, o 
que foi propiciado devido ao dia estar nublado – lembrando que o Sol é um dos 
potenciais fatores de acidentes. 

 

21/05/2010 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor João Alves dos 
Santos 

 

Dessa vez, a palestra foi ministrada por André Coelho da Silva. Assim como 
em todas as outras, tudo ocorreu sem nenhum problema. Devemos ressaltar, 
porém, que, diferentemente do que ocorreu nas outras ocasiões, os alunos do 
ultimo ano do ensino fundamental II participaram menos. O interesse demonstrado 
não foi tão grande comparado com o manifestado pelas turmas de menor idade. 

  Durante a palestra, muitos alunos se mostraram dispersos, tendo sido 
necessário intervir com certa freqüência para manter a disciplina. O pequeno 
número de perguntas que surgiram também reflete esse interesse pequeno. Dentre 
elas: 

 

- Como funcionam os óculos 3D do cinema? 

- Este mapa não esta errado? (se referindo a um mapa do globo terrestre mostrado 

em um dos slides da apresentação) 

- Por que a imagem da gente cresce quando chegamos perto de um espelho de 

supermercado? 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi


 

Após o termino da palestra, nos dirigimos para o exterior do Planetário onde 

realizamos com a turma a atividade com os espelhos “La Nube”. Houve um 
interesse razoável pela atividade. Os primeiros alunos que fizeram o experimento 
acabaram empolgando o resto da turma através de seus comentários. 

 

28/05/2010 – Ultima visita.. 

 

Após assistir à sessão do Planetário a escola visitante se interessou em 
participar de nossas atividades. Apesar disso, disseram ter limitação em relação ao 
tempo que podiam ficar. Desta forma, aceleramos a palestra para desenvolvermos a 
atividade com os espelhos “La Nube”. 

Primeiro, apresentamos a palestra sobre óptica para os alunos. Dessa 

vez, o colega André Luiz de Oliveira a ministrou. Tudo ocorreu normalmente: os 

alunos pareciam bastante atentos. Entretanto, poucas dúvidas foram levantadas por 

eles, mesmo tendo o palestrante constantemente perguntado se eles queriam fazer 

alguma pergunta. Seguem abaixo as perguntas feitas pelos alunos: 

 

- O que é isso aí? (se referindo à imagem de uma mão formada por um espelho 

côncavo, a qual é mostrada em um dos slides da apresentação). 

- Por que a imagem está de ponta cabeça? (se referindo a imagem de um dos 

monitores – nesse caso funcionando como objeto - formada pela lente preenchida 

com água). 

- E o que acontece quando a gente tá de ponta cabeça? (pergunta suscitada após 

fazermos a menção de que as imagens são formadas em nossa retina de ponta 

cabeça – é o nosso cérebro que “gira" a imagem). 

 

A exibição das imagens 3D chamou a atenção deles. Mas desta vez tivemos 
que superar um problema de lotação. A sala estava totalmente cheia e foi 
necessário distribuir alguns “óculos especiais” diferentes (feitos com outros 
materiais mas que também funcionaram) daqueles que normalmente são usados, 
caso contrário, algumas pessoas não conseguiriam participar da atividade. 

Após o término da palestra, nos dirigimos para o exterior do recinto para 
desenvolver a atividade com os espelhos “La Nube”. Como a escola estava com 

limitação de tempo disponível, os quatro monitores presentes ( os Andrés e eu) 
auxiliaram os alunos na atividade simultaneamente, a fim de todos poderem 
participar sem comprometer o cronograma da escola. O entusiasmo foi 
generalizado, inclusive, alguns alunos pediram para realizar o experimento 
novamente. 

 

Comentários 



 

Nestas sextas-feiras no planetário aprendemos muitas coisas para a nossa 
formação como futuros professores. A preparação da palestra, o estudo anterior, a 
forma da apresentação, as questões mais interessantes, o posicionamento do 
palestrante e as decisões que serão tomadas no improviso formam o conteúdo 
estudado na disciplina, além da parte teórica. As questões levantadas pelos alunos 
são resultados dos assuntos explicados a eles, e por isso devemos tomar cuidado 
com a forma da explicação. Esta foi a parte mais difícil: traduzir os conceitos físicos 
estudados em livros avançados em uma linguagem simples e acessível para os 
jovens alunos. 

Na faculdade de Educação da Unicamp fiz duas disciplinas de estágio 
supervisionado para as licenciaturas, EL 774 e EL 874, e nelas conheci algumas 
salas de aula. As salas do ensino médio demonstraram menos interesse no 
conteúdo comparadas com as salas do ensino fundamental I e II, e na apresentação 
feita no dia 21/05/2010 por André Coelho, notei uma semelhança no comportamento 
dos alunos que participaram da apresentação com os vistos em sala de aula com o 
professor durante o estágio supervisionado. Este comportamento é natural da idade, 
dizia o professor. Para mim, esse foi o dia mais difícil para se fazer uma 
apresentação, mas o colega do grupo que a ministrou foi ótimo.  
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Figura 1: Planetário 

 

Figura 2: Planetário 2 



 
Figura 3: Primeiro dia 

 

Figura 4: André Millan na atividade do espelho "La Nube" 



 

 

Figura 5: André Luiz na atividade com o espelho "La Nube" 

 

Figura 6: Aluna com o espelho "La Nube" 



 

Figura 7: André Coelho na atividade com o espelho "La Nube" 

 

 

Figura 8: Eu acompanhando a atividade com o espelho "La Nube" 

 



 

 

 

Figura 9: Alunos no Planetário 

 

 

 

 

FOLHAS DAS ESCOLAS ESCANEADAS 

 



 



 



 

 



 


